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Alunos da AGPJ participaram do HSBC LPGA Brasil Cup
No dia 26 de maio, os alunos da AGPJ participaram de uma sessão de
fotos ao lado de duas das maiores golfistas do mundo, a norueguesa
Suzann Pettersen e a americana Cristie Kerr. Além de receber dicas
das profissionais, eles foram fotografados dando tacadas, com o Pão
de Açúcar como cenário. As imagens foram divulgadas para o mundo
inteiro a fim de promover o evento, realizado no fim de maio no Rio de
Janeiro. No dia seguinte, os golfistas mirins participaram da clínica
ministrada por Matt Fields, diretor de instrução da Hank Haney
Academy, cujo dono foi o último técnico do campeão Tiger Woods. No
domingo, alunos de Japeri foram voluntários e ajudaram os
expectadores do evento.

Aberto de duplas => Elivélton dos Santos e Breno Domingos
garantiram o 3º lugar no Campeonato Aberto de Duplas do Estado,
realizado no Petrópolis Golf Club. Cristian Barcelos, também participante
da AGPJ, jogou ao lado de Conrado di Vicenzi, do Gavea Golf & Country
Club. A dupla terminou em quinto.

Visitante Ilustre
A tarde do dia 31 de maio foi especial para os alunos a AGPJ,
que receberam a visita da golfista profissional Victoria
Alimonda Lovelady. Ela ministrou uma clínica com três horas
de duração, deu dicas, ensinou técnicas e bateu um papo
descontraído com a criançada. A paulista de 24 anos esteve no
Rio para participar do HSBC LPGA Brasil Cup, no Itanhangá
Golf. “Adorei passar essa tarde aqui e com certeza vou voltar. A
estrutura da escolinha de Japeri me impressionou por ser
melhor do que a de projetos semelhantes dos EUA, onde o
golfe é popular”, comentou Victoria.

Campeonato Aberto da Federação de Golfe
do Estado do Rio de Janeiro
Alunos da AGPJ participaram do Aberto da Federação de Golfe do Estado
do Rio de Janeiro, disputado no Búzios Golf Club & Resort. Anderson
ficou em 15° e conquistou mais quatro pontos no ranking nacional
amador, dias depois de aparecer na lista dos melhores do país. A
categoria scratch contou com a participação de 33 jogadores. Os três
alunos da AGPJ concorreram ainda na categoria até 8,5 de handicap,
terminando entre os dez melhores.
Medalha Mensal => Nos meses de abril, maio e junho foi realizado o já tradicional torneio Medalha Mensal, que
reúne golfistas da AGPJ, convidados de outros clubes e amantes do golfe no campo de Japeri.

JAPERI NA MÍDIA => Entre abril e junho de 2011, a AGPJ figurou em 28 matérias/notas na imprensa. Destaque
para a entrevista de Kely Simone na Revista do O Globo e para a matéria sobre o campo publicada no jornal
canadense “The Canadian Press”. Jornais como Folha de S. Paulo, O Globo e O Dia noticiaram a questão do Anel
Rodoviário. O trabalho da AGPJ também figurou em colunas sociais, sites, blogs e programas de rádio e televisão.

Anderson Nunes representa a FGERJ em Brasília
Aluno da AGPJ, Anderson Nunes foi convidado pela
segunda vez para representar a Federação de Golfe do
Estado do Rio de Janeiro no Aberto de Brasília. Com
apenas 15 anos, ele já está pontuando no ranking
nacional amador adulto, além de estar entre os primeiros
colocados nos rankings nacional e estadual na categoria
entre 13 e 15 anos.

Ranking Nacional => Os alunos da AGPJ conquistaram boas colocações no Ranking Nacional: Kely Simone é a 1ª
no geral juvenil, Thuane Oliveira 3ª na categoria até 15 anos, Vitória Monteiro 3ª da categoria até 13 anos. Entre os
meninos, Anderson Nunes está em 4º na categoria até 15 anos, Cristian Barcelos em 12º no geral juvenil e Patrick
Menezes ocupa a 5ª posição entre as crianças até 13 anos.

Tiago Silva termina em 6° no CBG Pro Tour
O profissional Tiago Silva, Head Pro da AGPJ, foi um dos
destaques da etapa inaugural do CBG Pro Tour – Circuito
Brasileiro de Golfe, a primeira série de torneios
profissionais organizada pela Confederação Brasileira de
Golfe. Tiago ficou na 6ª colocação, melhor resultado
entre os profissionais dos clubes do Rio.

Tour Juvenil => O jogador Cristian Barcelos, da escola de golfe de Japeri, foi o grande destaque da delegação
fluminense na segunda etapa do HSBC Tour Nacional de Golfe Juvenil, disputada no Belém Novo Golf Club, em
Porto Alegre (RS). O jovem golfista ficou em terceiro entre todos os juvenis.

Boas Notícias sobre novo campo
Em função das obras do Arco-Rodoviário, o campo de Japeri já perdeu os buracos 5 e 6, ficando com apenas sete
buracos. Depois do momento de incertezas, a equipe da AGPJ começa a acreditar que esta questão será resolvida
e agradece ao Governador do Estado pelo envolvimento positivo no projeto de reconstrução do campo e também
aos colaboradores e executantes do projeto do Arco-Rodoviário. A AGPJ já está recebendo ajuda do time do projeto
olímpico e suporte internacional para o desenho do novo “layout” dos buracos, e vamos poder contar com ajuda
nacional e novos patrocinadores para a construção. Vamos ter um tempo sem os 9 buracos, mas em breve
teremos um campo de golfe bastante melhor e de nível internacional em Japeri.
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